
MAŠNI NAMENI  od  21.novembra do 28.novembra 2021 

 

21.november 
     

8.00 
8.00 

 
 

9.30 
  9.30 
11.00 
11.00 

Č –  † IRENA TOREJ in v dober namen 
ŠT – † KATARINA ONUK – 1.obl. 
         † JOŽE KRIŽAN – obl. – r 
         † EGIDIJ ŽVIKART – 1.obl. - r   
ŠP – † ŠTEFAN OŠLOVNIK – obl.   
D – † JOŽE BALANT, bratje in sestre    
L – † ANA in PAVEL VIDERMAN in ++ pri MALIŠNIKOVI     
O – † KRISTINA KANONIK       

 

Ponedeljek 
22.november 
Cecilija, muč. 

 
18.00 
18.30 

 
Č – † starši: FERDINAND in MARIJA MUŠ, brat in FILP VID   
D – † BERTA PODERŽAN    

Torek 
23. november 

Klemen I.   

 
18.00
18.30  

   
Č – ZA ZDRAVJE in DOBER NAMEN   
D – † ERNA in FRANC KREVH ter GRUBELNIK LOVRO in ROMANA - r  

Sreda 
24.november  

 Vietnamski muč. 

7.30  
11.00
18.00 

D – ZA ZDRAVJE     
O – † JOŽE OČKO - osmina 
Č – PO NAMENU   

Četrtek 
25.november 

  Katarina Aleks.m 

 

18.00
18.30 

  

Č – PO NAMENU     
D – † MARIJA KNEZ, JOŽEF – 40.obl in DANILO – 10.obl.     

Petek 
26.november  

  

9.00 
 18.30 

Križ –  PO NAMENU       
D – † stari starši PEPEVNIK     

Sobota 
27. november  

Modest in Virgil, 
ap.Karantanije    

 11.00 
 

18.30  

L – † TONE PEROVNIK  
RAVNE na Kor: ob 16.00 - Križ mladih     
D – večerna nedeljska maša: † IVAN KOLAR 

                                                 † BRANKO VIVOD (spomin 70 let) – 30.dan  

    NEDELJA 
KARITAS 

8.00 
8.00 

 
9.30 

  9.30 
11.00 
11.00 
15.00 

Č –  † ŠTEFAN SKUTNIK, HILDA in MARIJA VRHOVNIK  
ŠT – † JOŽE HANJŽE 
           v dober namen 
ŠP – † MARIJA BERDNIK – obl. in IVAN ter SIMON HARTMAN - r    
D – † FRANC – obl. in IVANKA LAMPRET     
L – † starši: FERDINAND in MARIJA LADRA, bratje in sestre      
O – † OŽBEJ SEKOLOVNIK - osmina  
Križ: prihod Križa mladih k cerkvi Sv.Križa – molitev za družine       

     MISEL:  Praznik Kristusa 

Kralja je bil uveden z namenom, da bi se 
kristjani vseh časov zavedali, da je samo 
Kristus, in to križani, naš Kralj in naš 
Gospod. Kristjan se ne sme pred nobenim 
zemeljskim kraljem klanjati in mu služiti, 
razen Kristusu, ki je šel v smrt, da bi 
odrešil človeštvo. Njegov kraljevski 
prestol je bil križ. S tem je hotel izraziti, v 
čem je smisel njegovega kraljevanja, 

namreč v predanosti in služenju 
človeštvu. Hkrati nam to tudi kaže, da je 
hoja za Kristusom to, da vzamemo vsak 
dan svoj križ in ga nosimo za Njim.  

V naši predanosti in v službi 
ljudem potrebujejo našo pomoč, častimo 
Kristusa ralja .Vprašamo  se lahko, ali 
poskušamo tudi mi služiti soljudem in na 
ta način izkazovati Bogu čast. 
 
Glasilo izdaja PPŽD, odgovarja Igor Glasenčnik-žpk mod. 

e-naslov: igor.g@rkc. Mobi: 041 319-440 

mailto:igor.g@rkc
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Z današnjim praznikom končujemo 
cerkveno leto 
 

Cerkveno leto v Katoliški cerkvi se 
sklene z današnjim praznikom 
Kristusa, Kralja vesoljstva. Cerkev je 
Kristusa za Kralja vesoljstva priznavala 
že v najzgodnejših veroizpovedih in s 
tem poudarjala, da ima Kristus kot 
Božji sin in Odrešenik sveta, zlasti po 
svojem vnebohodu, najvišjo čast in 
oblast nad človeštvom in zgodovino.  
Praznik Kristusa Kralja je leta 1925 
uvedel papež Pij XI. (1922–1939). 
Uvedbi praznika se pogosto pripisuje 
tudi povsem določen zgodovinski 
pomen: Cerkev je hotela v 
obdobju totalitarizmov utrditi 
Kristusov kraljevski status in tako 
relativizirati prizadevanja režimov, 
ki so si lastili absolutno oblast nad 
človekom in stvarstvom. A papež 
Pavel VI. je še posebej poudaril 
eshatološki pomen te nedelje in jo 
razglasil za slovesni praznik. 
Poudarjena sta bila pomen in 
vloga Jezusa Kristusa kot osrednje 
osebnosti v cerkvenem letu, ki je 
tesno povezano z bogoslužnim 
koledarjem Cerkve.  

Božje kraljevanje pomeni dokončno 
izpolnitev človekovega hrepenenja po 
Bogu in želje, da bi mogel biti združen 
in povezan z Bogom. To kraljevanje je 
presežen Božji dar. Ob dovršitvi sveta 
se bo Kristusovo gospostvo z 
njegovim drugim prihodom razodelo 
v dokončnem odrešenju ljudi in v 
preoblikovanju ustvarjenega sveta. 
Drugi Kristusov prihod za kristjane ni 
razlog za strah in tesnobo, ampak 
predvsem povod za upanje, veselje in 
hrepenenje. Dnevi Kristusovega 
življenja nas spomnijo na Kristusovo 
darovanje za ljudi in njegovo 
poslanstvo na zemlji, praznik Kristusa 
Kralja pa na zgodovino odrešenja in 
(ne)vidno Božje delovanje v času. 
 

Po: radio.ognjisce.si 

 
 
 

   

   



»Moje kraljestvo ni od tega sveta.« 
 

 »On ne pravi, da ni v tem svetu, ampak 

da ni 'od tega sveta'. Verniki so v svetu, 

pa niso od  tega sveta. Od sveta je 

namreč vsak človek, ker je stvaritev in 

potomec Adamovega rodu, omadeževan z 

grehom, a ni več od tega sveta od 

trenutka, ko je prerojen v Kristusu.«  

(sv. Avguštin) 

 

YOUCAT KOTIČEK ZA OTROKE 
 

Mesec november nas s praznikoma na 
prva dneva (vsi sveti in spomin vseh 
vernih rajnih) na poseben način poveže 
z našimi rajnimi. V teh dneh se večkrat 
ustavimo ob grobovih in hkrati morda 
tudi več razmišljamo o tem, kaj se 
dogaja po smrti. Zagotovo si se že kdaj 
vprašal: Kako je v nebesih? 
 

V nebesih je tako lepo kot nikjer na 
celi zemlji. 
 

Ljudje, ki so zelo srečni,  
pogosto že tukaj na zemlji rečejo:  
Počutim se kot v sedmih nebesih. 
Obstajajo pa tudi ljudje, ki nikoli ne 
doživijo tega predokusa nebes.  
Ne morejo verjeti v nebesa, ker jim je 
tu na zemlji težko. 
Toda nebesa obstajajo, Bog jih 
obljublja: Obrisal bom solze z vaših oči. 
»Smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, 
vpitja in bolečine ne bo več« (Raz 21,4). 
 

Da nas čakajo nebesa, ni nikakršna 
poceni tolažba. Nasprotno: to je 
najmočnejši vir moči kristjanov. Vemo: 
nič, kar storim, ni zaman, nobeno 
dejanje pomoči, nobena poteza 
nežnosti, nobena beseda ljubezni. 

Lahko začnemo stvari, ki jih nikoli ne 
dočakamo. Ni nam treba iz sleherne 
priložnosti iztisniti čisto vsega. Tako 
lahko sproščeno ustvarjamo boljši svet, 
čeprav vemo, da bo to resničnost šele 
v nebesih. Sicer pa: že zaradi tega, ker 
je življenje za mnoge zelo težko – in 
zavoljo žrtev nasilja in nepravičnosti 
moramo upati v nebesa. Mar ne bi bilo 
daleč najbolj nepravično, če bi vsako 
grozodejstvo ostalo nemaščevano, 
vsaka žrtev pa bi za vedno ostale le 
žrtev? Le nebesa lahko žrtvam nasilja 
in sovraštva omogočijo ponovno 
izkusiti pravičnost.  Po: Youcat za otroke 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Začenja se z geslom: 

» .«  

 
Prihodnjo nedeljo, 28. novembra je zato 
darovanje pri mašah namenjeno za 
potrebe Karitas. Vsem darovalcem že 
vnaprej iskrena hvala in Bog povrni. 
 
V tem tednu namenimo več molitve za 
potrebe Karitas, posebej za sodelavce in 
povabimo mlade v to službo bližnjemu. 



Vabljeni pa k ogledu: 
 Svete maše na Ponikvi, ki bo v 

sredo 24. 11. 2021 ob 13:30 in bo 
neposredno prenašana preko TV 
Golica in RTS Maribor ter tudi 
preko spleta. Vodil jo bo nadškof 
msgr. Alojzij Cvikl, somaševal pa 
bo škof msgr. dr. Maksimiljan 
Matjaž. 

Mašo bodo oblikovali sodelavci Karitas, 
namenjena bo vsem ljudem v stiski, v 
tem tednu pa tudi vsem bolnim, njihovim 
svojcem in zdravstvenim delavcem. 
Predvsem pa bo spodbuda vsem nam k 
upanju in dejavni ljubezni. 

 vabimo tudi k ogledu 
dobrodelnega koncerta Klic 
dobrote za družine v stiski, ki ga 
bosta isti dan ob 20.00 prenašala 
RTVSLO in Radio Ognjišče. 

--------------------------------------------------- 
ADVENTNO VABILO 
KARITAS ŠENTJANŽ 

Sodelavke Župnijske Karitas Šentjanž 

izdelujemo za adventni čas adventne 

venčke. Te lahko nabavite na 1.adven-

tno nedeljo 28.11.2021 v Župnijski 

cerkvi v Šentjanžu po blagoslovu le 

teh. Veselilo nas bo, če vam  bodo 

naši ročno izdelani venčki krasili in 

polepšali adventni čas. 
---------------------------------------------------  
Adventne vence boste lahko kupili tudi v 
župniji Dravograd pred ali po maši. 
Lahko pa ga tudi vnaprej naročite preko 
sodelavk in vam ga bodo naredili. 

22. NOVEMBER: SV. CECILIJA,mučenka 

Jutri v ponedeljek goduje sv. Cecilija – 

zavetnica cerkvenih pevcev. Ta dan 

praznujete vsi, ki se kakor koli trudite, da s 

petjem polepšate bogoslužna opravila. Naj 

vam ob prazniku sv. Cecilije vsi farani po 

naših PPŽD izrečemo zahvalo. Posebna 

zahvala našim pevskim zborom ter 

njihovim vodjem, ki vložijo veliko truda in 

dela v izvajanje lepega petja v naših 

župnijah. 

Naj bo sv. Cecilija vaša priprošnjica pri 

Bogu. Ob godu svoje zavetnice ste pevci še 

posebej lepo vabljeni k sv. maši v 

Dravograd. Žal ni priporočeno 

druženje…da bi še kaj rekli ob vašem 

lepem prazniku cerkvenega petja. 
 

KRIŽ 
MLADIH 
v naši 
dekaniji  

Osrednji 

dogodek ob Križu mladih se bo 

zgodil v soboto 27.11. 

na Ravnah ob 16.00: 

-spoznavanje, slavljenje križa, križev 
pot, adventni nagovor, sveta maša 
(vodi g. Jure Sojč-nadškofov tajnik), priložnost 
za spoved, agape… 
- nedelja 28.11. ob 15.00 prihod križa 
mladih k cerkvi Sv.Križa nad 
Dravogradom. Tu slavljenje 
križa..molitev za družine, Križ ostane 
pri nas do petka  3.12. Na posamezne 
dneve v tednu so bodo zvrstile 
skupine mladih iz posameznih župnij 
dekanije.  


